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Abstract 

For several years, the organic food sales have increased, and more are choosing to buy 

organic food of more diverse causes. Unfortunately the sales have slowed down the past year, 

a lot depends on the Swedish economy has been in decline and it has led to more will check 

one more time on the price. But even if the sale value has decreased, the amount of organic 

food has increased, it is because many stores have their own organic brands and they can push 

prices down. 

The internet has become a great help in our daily lives, we do most our business via the 

Internet. But now we are not just paying our bills through the Internet anymore, we shop 

clothes, movies, music and books too. E-commerce was become more serious last decade and 

has grown every year that has passed. What have been slow are the food sales through e-

commerce but the organic food sales through e-commerce has succeeded extremely well. 

The study aims to find out how an ecological company that is on the Internet works and how 

they are working to develop the company. 

Through the case study, and a semi-structured interview of the company Ekolådan, have 

documents collected for the study. The interview was conducted with operational 

responsibility for Ekolådan. 

The survey shows that their concept originally comes from England. The concept is to sell 

organic fruits and vegetables in boxes that are sent to the customer's door. It was revealed that 

Ekolådan was one of the first in Sweden to start such a company, with it they also got a lot of 

free advertising. Ekolådan are working to try to help organic farms by having a long-term 

working relationship with them. In the future they hope that more people will start buying 

more organic food. But it came up in the investigation of both the marketing and placement of 

organic food in the stores must be better, if sales will increase. 

Keywords: organic food, Ekolådan and the organic market  



 

 

Sammanfattning 

Under flera år har den ekologiska livsmedelsförsäljningen stigit, och fler har valt att köpa 

ekologiska livsmedel av fler olika orsaker. Dessvärre har försäljningen stannat av det senaste 

året, mycket beror på att Sveriges ekonomi har haft en nedgång och det har medfört att fler 

kollar en extra gång på priset. Men även om försäljningsvärdet har minskat har den 

ekologiska livsmedelsmängden ökat, det beror på att fler butiker har egna ekologiska märken 

och kan pressa ned priserna. 

Internet har blivit en stor hjälp i vår vardag, vi gör de flesta ärenden via Internet. Men vi 

betalar inte bara våra räkningar genom Internet längre utan vi shoppar kläder, filmer, musik 

och böcker också. E-handeln kom igång på allvar förra decenniet och har ökat varje år som 

har gått. Det som har gått trögt är livsmedelsförsäljningen genom E-handeln men trotts det har 

den ekologiska livsmedel försäljningen via E-handeln lyckats synnerligen bra.  

Syftet med studien är att få fram hur ett ekologiskt företag som ligger på Internet funkar och 

hur de jobbar med att utveckla företaget. 

Genom fallstudie och en semistrukturerad intervju av företaget Ekolådan har data insamlats 

till undersökningen. Intervjun gjordes med operativt ansvarig på Ekolådan.  

Undersökningen visar att deras koncept kommer ifrån England. Konceptet är att sälja 

ekologiska frukter och grönsaker i lådor som sedan skickas till beställarens dörr. Det framkom 

att Ekolådan var en av de första i Sverige att starta ett sådant företag, i och med det fick de 

också mycket gratis reklam. Ekolådan jobbar att försöka hjälpa de ekologiska odlarna genom 

att ha ett långsiktigt arbete med dem. På framtiden hoppas de att fler ska börja köpa 

ekologiska livsmedel. Men det fram kom i undersökningen att både marknadsföringen och 

placeringen av ekologiska livsmedel i butikerna måste bli bättre om försäljningen ska öka. 

Nyckelord: Ekologiska livsmedel, Ekolådan och ekologiska marknaden. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förr var det stora livsmedelsmarknader som utvecklade och lanserade nya produkter på 

livsmedelsmarknaden, men utvecklingen av ekologiska produkter gjordes vid sidan av den 

traditionella livsmedelsmarknaden i början av enskilda aktörer och personer. Aktörerna bestod 

oftast av lantbrukare, konsumenter och forskare. De utvecklade begreppet ekologiska 

livsmedel. I början såldes de ekologiska produkterna direkt från lantbrukaren. Det var först på 

1990-talet som ekologiska produkter marknadsfördes och såldes genom de vanliga 

säljkanalerna i större utsträckning (Jörgensen 2001). 

Expansionen av svenska ekologiska livsmedelsmarknaden har ökat starkt sedan 1980-talet. 

Antalet KRAV-märkta varor har nästan tiofaldigats under fem år från 400 till cirka 3300 

stycken KRAV-märkta varor. 1998 uppskattades försäljningsvärdet till 750 miljoner kronor 

som motsvarade 0,5 procent av det totala försäljningsvärdet det året. Från 1994 till 1998 hade 

marknadsvärdet nästan fyrdubblats. 1995 till 1998 hade import av ekologiska livsmedel ökat 

från 11 procent till 22 procent (Jörgensen 2001). 

Under flera år har försäljningsvärdet stigit på den ekologiska marknaden men 2012 var ett 

mellanår för den ekologiska livsmedelsförsäljningen. Ekoweb är en hemsida som bevakar den 

ekologiska marknaden. Under 10 år har tillväxt sifforna varit höga men nu är siffran endast på 

3,6 procent av all livsmedel försäljning. Det visar att mängden ekologiska livsmedel har ökat 

med 5-10 procent. Detta medför att mängden av ekologiska livsmedel fortsätter att öka men 

en prisminskning har skett på många ekologiska livsmedel. Några förklaringar till det låga 

tillväxt sifforna kan bero på att det inte har genomförts någon större marknadsföring eller 

kampanjer för ekologiskt märkta livsmedel. Det är många livsmedelkedjor som lanserar sina 

egna ekologiska varor och de har oftast ett lägre pris än andra ekologiska märkena, detta är en 

förklaring varför försäljningsvärdet har sjunkit. En annan orsak kan bero på att Sverige har en 

ekonomisk nedgång och det kan bidra att medborgarna tittar extra på prislappen och väljer 

bort det ekologiska alternativet, för att det är dyrare (Björklund, 2013). 

 Ekoweb kunde se inom den offentliga sektorn att det var ökning med 18 procent av inköpt 

ekologisk mat. Sveriges mål inom den offentliga sektorn är att 25 procent av inköpen ska vara 

ekologiskt. Det målet försvinner 2013. Sveriges mål på 25 procent är lågt om Sverige jämförs 

med Danmark som har 60 procent av inköpen ska vara ekologiska. Eva Rülf, samordnare för 
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ekologiska frågor på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), säger att de eftersöker ambitiösa mål 

och handlingar inom ekologisk konsumtion och inom svensk lantbruk (Björklund, 2013).  

Maten har en stor betydelse i människors vardag. Men ofta räcker inte tiden till att laga maten 

från grunden och det är fler som väljer att köpa färdigmat eller halvfabrikat, för det går 

snabbare och det är ofta väldigt lätt att tillaga. Eftersom det är många som känner sig 

stressade i dagens samhälle har E-handeln blivit ett bra hjälpmedel i vardagen. E- handeln 

kom igång på allvar förra decenniet och har sedan dess ökat varje år som går. Medborgarna 

kan sköta de flesta av sina ärenden på Internet och många känner att de får tid över till att göra 

något annat, än att springa ärenden (Svensk distanshandel 2012) 

Det som säljer bäst på svenska nät sajter är böcker, musik, film och kläder. Det som inte har 

blivit någon succé än är försäljningen av matvaror. Några av orsakerna kan vara att när folk 

handlar mat vill de se och känna på livsmedel de köper och det beror också att företagen som 

har försäljningen har drabbats av logistik- och lönsamhetsproblematik. Det är svårt att få folk 

att betala mer för matvarorna för att få dem hemskickade till dörren. Om konsumenterna ser 

att de kan spara tid genom att handla mat på Internet, kan de tänka sig att köpa färdiga 

matkassar och andra matprodukter. Nichade produkter som ekologiska livsmedel har lyckats 

synnerligen bra på nätet. Det beror på att handeln har varit uppmärksam på vad för efterfrågan 

det har varit från konsumenterna (Svensk distanshandel 2012). 

Den aktuella typen av livsmedelshandeln på nätet, är när aktörerna erbjuder färdiga matkassar 

med ingredienser och recept. Tjänsterna finns över hela Sverige. Andelen konsumenter har 

ökat från 2,5 procent till 4,7 procent mellan 2010 till 2012. Det har börjat växa fram mer 

nichade matkassar, som vegetariska matkassar eller att de har en mer ekologisk framtoning 

(Svensk distanshandel 2012).  

Det finns ungefär 25 stycken hemsidor som säljer ekologiska livsmedel på nätet. Ekolådan i 

Järna, som drivs utav Stiftelsen biodynamiska produkter, är det företag som har hållit på 

längst med att sälja ekologiska livsmedel genom e-handel.     
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka uppkomsten av ett ekologiskt livsmedelsföretag som 

säljer sina produkter via E-handel. Jag valde Ekolådan till min undersökning eftersom deras 

företag har varit en förebild till andra matkassar som säljs via nätet. Jag vill undersöka hur 

idén växte fram till att starta Ekolådan och hur deras koncept har vuxit fram genom åren. Jag 

vill också diskutera framtidsutsikter Ekolådan har och vad de tänker om framtiden för den 

ekologiska marknaden.   

1.3 Fråga 

 Hur uppstod affärsidén till Ekolådan?  

 Hur har konceptet utvecklats? 

 Vilka framtidsutsikter anser ansvariga för Ekolådan att företaget har i den ekologiska 

marknaden? 

  

1.4 Metod 

1.4.1 Fallstudie 

Jag har gjort en fallstudie av företaget Ekolådan. De var en av de första i Sverige som började 

med att sälja livsmedel via E-handel. Det speciella med deras företag är att alla deras 

produkter är ekologiska. Fallstudie är en forskningsdesign som går ut på att studera ett fall. 

Den utförs detaljerat och har en ingående analys av det material man får fram. En fallstudie 

kan exempel vara på en individ, organisation eller situation (Bryman, 2011). Forskaren är 

ofta…”Intresserad av att belysa unika drag hos ett specifikt fall”(Bryman, 2011, s 76).  

1.4.2 Semistrukturerad intervju och dokument 

Jag valde att göra en semistrukturerad intervju med Monica Haglund Tavarez som är operativt 

ansvarig på Ekolådan. I semistrukturerade intervjuer arbetar intervjuaren med en 

intervjuguide. I guiden finns det teman och huvudfrågor som är nedskrivna i förhand men det 

finns utrymme för avvikelser från guiden om intervjupersonen tar upp oväntade intressanta 

ämnen. Samma frågor ställs till alla personer som blir intervjuade för att alla ska kunna 

reflektera över samma frågor. Med en semistrukturerad intervju arbetar forskaren att få fram 

ny kunskap och att det finns ett antal utvalda teman som de vill att den som blir intervjuad ska 

reflektera över (Bryman, 2011).  

Eftersom jag endast har en intervju kommer jag även att granska Ekolådans och Stiftelsen 

biodynamiska produkters hemsidor för att få mer material till min undersökning om den 

ekologiska marknaden. Det är genom hemsidorna konsumenterna får information om 
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företagen och deras produkter. Internetkällor är en relativ ny företeelse inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Det finns oerhört mycket material som är lätt tillgängligt 

för alla och det gör att Internetkällor en god potential att vara en dokumentkälla. Men med 

tanke på att det sker förändringar konstant på Internet är det viktigt att veta vad det är du letar 

efter och att vara medveten om vissa tänkbara skevheter i dokumentet (Bryman, 2011).   

1.4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Jag kommer att använda mig av kvalitativa innehållsanalyser när jag ska analysera mitt 

material, som jag har fått genom intervjun med Monica Haglund Travarez och från olika 

dokument som har relevans för min undersökning. Kvalitativa innehållsanalyser är en metod 

som lägger tonvikten på forskarens roll när hon/han konstruerar meningar av texter. 

Kategorierna uppstår genom data och det är viktigt att förstå meningen i den kontext det är 

skrivet (Bryman, 2011). 

 Innehållsanalysens starka sidor är en öppen forskningsmetod, den beskrivs också att vara en 

objektiv analysmetod. Metoden är mycket flexibel och den…”Kan tillämpas på många olika 

slag av ostrukturerad information” (Bryman 2011, s.296). Dess svaga sidor kan vara 

information som har använts till undersökningen har varit förfalskat eller varit förvrängt på 

något vis. Det är svårt att få svar på varför-frågor med en innehållsanalys (Bryman, 2011).  

När jag gick genom mitt material plockade jag ut saker som var intressant för min 

undersökning. Ur intervjun fick jag ut nyckelord som Ekologiska livsmedel, Ekolådan och 

ekologiska marknaden. Genom att läsa intervjun kunde jag ta bort viss information som stod 

på hemsidorna och även göra en bedömning vad som var relevant. 
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2. Teori 

2.1 Hållbar konsumtion 

Konsumtion är en viktig komponent när vi mäter världens bruttonationalprodukt (BNP). BNP 

är det traditionella sättet att mäta ekonomisktillväxt i världen. Ekonomisk tillväxt är något 

som många tror ska öka vårt välbefinnande. Det är därför regeringar globalt tycker att 

växande konsumtion är något positivt och de förespråkar även att medborgarna ska 

konsumera mer. Men ofta leder inte ekonomisk tillväxt till ökad välbefinnande, utan många 

studier visar att samhällen som konsumerar mycket inte har någon ökad välbefinnande än 

samhällen som konsumerar mindre. Ekonomisk tillväxt har gett många olika sidoeffekter 

under åren. Några är miljöförstöring, hälsoproblem och sprickan mellan rika och fattiga har 

ökat. Till stor del beror det på när ekonomin har blivit starkare har även människor 

konsumtions vanor blivit mer. För att producera mer måste industrierna ta mer resurser, 

arbetarna måste jobba hårdare och de rika får mer pengar och de fattiga får mindre (Mont & 

Plepys 2005). Produktionen av varor och tjänster som vi köper påverkar hela världen. De 

valen vi gör som konsument påverkar vad vi har för utbud i våra affärer. Att konsumera 

hållbart handlar inte bara om att köpa grönt utan det ändrar om förutsättningarna för alla 

(Bederoff 2012).    

Överkonsumtion är ett globalt problem, några exempel på det är att en tredjedel av all mat i 

världen som produceras, 1,3miljoner ton, kasseras. Brittiska kvinnor köper kläder som väger 

lika mycket som halva deras kroppsvikt. Den överkonsumtion och överutnyttjande av jordens 

resurser ligger bakom många av dagens miljöproblem. ”Växande soptippar, förgiftade vatten, 

utdöende arter och stigande temperaturer. Planeten jorden räcker helt enkelt inte längre till” 

(Bederoff 2012). Den norska statsministern, Gro Harlem Bruntland, sa…” En hållbar 

utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Bederoff 2012). Detta sa hon redan 1987, tanken 

fanns redan då om att tänka på en hållbar konsumtion (Bederoff 2012).  

2011 deklarerade FN att det fanns sju miljarder invånare på jorden. I och med att antalet 

människor blir fler ökar även världens medelinkomsttagare. Enligt Investbanken Goldman 

Sachs, tillkommer 70 miljoner människor i den inkomstklassen som kommer ha en köpkraft 

på mellan 6000 och 30000 dollar, det innebär att 80 procent av världens befolkning kommer 

att till höra medelklassen år 2030. Mycket visar att har folk mer pengar, spenderar de mer på 

onödiga saker, istället för att tänka sig för börjar de slösa istället. 



 

6 

 

Oksana Mont är Sveriges enda professor i hållbar konsumtion. Hennes forskning visar att 

under 1900-talet fokuserade vi på att effektivisera produktionen och då tänkte vi inte mycket 

på de konsekvenserna som blev av det (Bederoff 2012). När produktionen ökade blev priserna 

lägre och fler fick högre löner och det medförde att inköpen från privat personer ökade (Mont 

2007). Vi upptäckte efter ett tag att det vi hade gjort inte räckte till. De resultat vi hade 

förväntat oss uteblev, våra utsläpp och vårt resursutnyttjande ökade ändå totalt sett. Ser vi på 

den ökade konsumtionen och befolkningsökningen per capita då insåg vi att något måste 

göras med våra konsumtionsvanor och vår livsstil säger Oksana Mont. Hela vårt ekonomiska 

system, välfärd och kultur bygger i grunden på ekonomisk tillväxt. Detta gör att det blir den 

största utmaningen i världen att ändra på vår livsstil och grundläggande värderingar för att få 

en hållbar konsumtion. Oksana Mont anser…”Vi har en ekonomi som skapades i en tid då vi 

inte visste något om begränsade resurser. Nu måste vi tänka om på makronivå. Hur ska vi 

kunna skapa tillväxt utan att belasta naturen?…” (Bederoff 2012). Regeringar globalt anser att 

en förminskad resurs användning är en positiv utveckling, det sänder ut en signal att de kan 

producera med mindre resurser än tidigare. Men ofta är det ett tecken på att det inte finns 

någon efterfrågan på det som produceras (Mont & Plepys 2005) 

Många vill konsumera hållbart men det är få som verkligen gör det. 2008 genomförde en 

Managementkonsultfirma, McKinsey; intervjuundersökningar i Frankrike, USA, 

Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Kanada, Kina och Indien. 53 procent oroade sig för 

miljön, men var inte redo att ändra på sina köpvanor. 13 procent var villiga att betala mer för 

att konsumera hållbart, men det gjorde de inte. 21 procent var verkligen villiga att betala mer 

för hållbar konsumtion och som verkligen gjorde det också (Bederoff 2012). 

Hållbar konsumtion handlar om att göra de rätta valen. Det finns tre saker som är bra att tänka 

på. Rätt produkt innefattar att vi bör välja produkter med miljömärkning men även andra 

varor och tjänster som inte ökar nya uttag av jordens resurser. Rätt antal gånger handlar om att 

inte bara handla hållbara produkter utan även att minska på vår konsumtion. Rätt sätt handlar 

om hur viktigt det är att produkten används på rätt sätt. Exempel på det är att inte gasa extra 

med den bränslesnåla bilen (Bederoff 2012). 

 Det finns tre olika dimensioner av hållbar konsumtion: ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet. Att konsumera hållbart är…” Att visa omsorg om konsekvenserna som ens köp av 

en vara eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, lokalt och globalt” 

(Konsumentverket 2011). Ingen ska behöva fara illa i samband med produktion. Det ska 
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finnas ordentliga arbetsförhållanden och arbetsvillkor vid produktionen. Men socialt hållbar 

konsumtion innefattar också att produkten vi köper inte skadar din hälsa eller att den är farlig 

att använda. Ekologisk hållbar konsumtion innefattar att naturens resurser inte överbelastas. 

Naturen ska kunna hämta sig av egen kraft. För konsumenterna gäller det att välja fisk som 

inte är hotad och äta mindre mängd kött eftersom köttproduktionen bidrar till stora mängder 

av växthusgaser som påverkar vårt klimat negativt. Att konsumera hållbart handlar inte bara 

om miljö och de sociala bitarna utan även vår privata ekonomi. Ekonomisk hållbar 

konsumtion handlar om att medborgaren inte kan köpa mer än vad de har råd till, och att du 

ska spara pengar för oförutsedda händelser i framtiden (Konsumentverket 2011). 
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3. Ekologiska livsmedel 

Ekologisk mat är fritt från onaturliga tillsatsmedel. De innehåller varken aromer, färg eller 

konserverings medel. I lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel eller 

konstgödsel. Djuren får huvudsakligen ekologiskt foder och de får röra sig fritt både inne och 

ute. Genmodifierade organismer (GMO) och bestrålning är inte tillåten i ekologisk 

produktion. Läkemedel för djur används restriktivt. Om antibiotika används förlängs 

karenstiden innan djuret slaktas (Livsmedelsverket 2013). 

Det finns två olika sätt att odla ekologiska grödor, ekologisk odling och biodynamisk odling. 

Det är ingen större skillnad mellan en ekologisk odlare och en biodynamisk odlare, de har 

samma krav och värderingar. Det som skiljer den biodynamiska odlaren från den ekologiska 

odlaren är att de eftersträvar att allt ska ingå i ett kretslopp, djurhållningen och växtodlingen 

ska balansera varandra. Målet är att skapa ett självförsörjande jordbruk som möjligt. Ska en 

odlare bli biodynamiskt, blir hela gården certifierad. Forskning visar att ett kretsloppsbaserat 

jordbruk är det bästa metoden för att klara av dagens påfrestningar (Svenska 

Demeterförbundet).    

Det finns regler om hur ekologisk mat ska odlas och hanteras. Reglerna är EG-förordningar 

och i dem står det hur produktionen ska gå till, hur de olika produkterna ska märkas, hur 

kontrollerna ska ske och vad som gäller vid import av ekologiska varor utanför EU. För att få 

kalla en produkt för ekologisk måste 95 procent innehålla ekologiska ingredienser och att 

varje steg i produktionen är kontrollerat av ett ekologiskt kontrollorgan. Det finns fem 

kontrollorgan i Sverige, och den ekologiska produkten måste vara märkt med någon utav 

deras kontrollnummer för att få säljas som ekologisk. De fem olika kontrollorganen är: Kiwa 

Sverige SE-EKO-01, SMAK AB: SE-EKO-03, HS Certifiering AB: SE-EKO-04, Valiguard 

AB: SE-EKO-05 och ControlCertScandinavia AB: SE-EKO-06 (Livsmedelsverket 2013).  

3.1 Den ekologiska marknaden idag 

2012 blev ett sämre år för den ekologiska livsmedelshandeln, det visar efter en summering 

som Ekoweb har sammanställt under januari 2013, att försäljningen av ekologiska livsmedel 

har endast ökat med 3 procent under 2012. Det beror mycket på den starka prispressen som 

var på ekologiska livsmedel under 2012. Där emot på mängden av ekologiska livsmedel har 

marknaden vuxit mellan 5-12 Procent 2012, det betyder att det är fler som har börjat handla 

ekologiska livsmedel. 
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Något som anses som en besvikelse för eko branschen är försäljningen på Systembolaget, som 

inte har lyckats uppnå 20 procent som de har haft som mål varje år. En av orsakerna kan vara 

att det går en stark trend för norditalienska och sydafrikanska viner. Dessvärre finns det ett 

dåligt utbud av större volymer av ekologiskt vin och där förlorar eko vinet många kunder, 

eftersom bag in box är det Systembolaget säljer mest. Om försäljningen ska gå upp 2013 

måste nya lanseringar av fler ekologiskt bag in box vin komma in i sortimentet. 

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen har dock utvecklats positivt inom den offentliga 

marknaden. Där ökade den med 18 procent under 2012. Ekologiska livsmedel har även ökat 

inom restaurang och hotell sektorn med 7 procent. Totalt omsatte livsmedelsmarknaden ca 

265 miljarder kronor 2012, och 3,6 procent är ekologiska livsmedel. 

Ekoweb har gjort en bedömning att ekologiska livsmedel kommer att fortsätta att öka. 

Bedömningen anser att en ökning med ca en halv miljard kronor under 2013 inte är omöjlig. 

Om det gör det kommer den ekologiska marknaden få ett värde på 10 miljoner kronor 

(Ekoweb 2013). 

Inom detaljhandeln kommer det fortfarande vara prispress men det kommer finnas större 

volymer av ekologiska livsmedel. Danmark och Tyskland stattsar stenhårt på deras utveckling 

av eko sortimentet, det leder till att det kommer att finnas fler valmöjligheter för de svenska 

butikerna när det kommer till att importera varor. Det finns mycket som kan förbättra den 

ekologiska marknaden. En förbättring skulle vara om de ekologiska varorna fick en mer 

central plats i butikerna istället för längst ner i ett hörn. Allt detta styrs av vad som säljs bäst, 

de varorna får bäst plats i butiken och det kan vara svårt att få de ekologiska varorna att sälja 

lika bra som de konventionella varorna (Ekoweb 2013). 

3.2 Olika skäl till att välja eller inte välja ekologiska livsmedel 

Kvalitén är en viktig faktor när vi handlar, det är både smak och konsistens som är avgörande 

om vi köper produkten. I en konsument undersökning framkom det att djuromsorg, miljö och 

hälsa var det främsta orsakerna till att vi valde ekologiska livsmedel. Många menar även att 

ekologiskt odlade produkter smakar bättre än de konventionellt odlade produkterna 

(Livsmedelsverket 2013). 

Det har gjorts 77000 prover på 500 olika livsmedel och i hälften av dem har de hittat kemisk 

bekämpningsmedel. De livsmedlen forskare fokuserar på är vindruvor, citrusfrukter, 

jordgubbar, äpplen, mjölk, fläskkött, purjolök, vitkål, sallad, persikor, päron, spannmål och 
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tomater. Proverna är tagna på livsmedel som är sålda i EU, Norge och Island. Jordgubbar och 

citrusfrukter har enligt proverna visat att de ligger högt både på mängden och hur många 

bekämpningsmedelsrester som finns kvar. Forskare har även börjat ta prover på spannmål för 

stråförkortningsmedlet chlormequat, som kan påverka reproduktionen hos människor och 

djur. Detta har forskarna hittat i höga värden och att de allvarligt överstiger gränsvärdena. 

Stråförkortningsmedel har tidigare varit förbjudet i Sverige. Det går att ansöka om ett 

godkännande genom konkurrens- och likabehandlingsregel i EU. 

 Peter Bergkvist, expert på riskhantering vid livsmedelsproduktion på kemikalieinspektionen 

säger att…” Det här ämnena ger höga resthalter, och det bör man försöka undvika i livsmedel. 

Vi har därför ansett att det finns etiska skäl att begränsa dem eftersom det finns en osäkerhet i 

bedömningen…”(Kihlström 2013). Om vi ska undvika dessa kemikalier ska vi välja 

ekologiskt odlat och speciellt vid graviditet eller har barn (Kihlström 2013).   

En av orsakerna till att vi inte köper ekologiskt är priset men vi kan fortfarande göra en stor 

skillnad om vi byter ut endast fem produkter.  De fem olika livsmedlen är kaffe, vindruvor 

och bananer, mejeriprodukter, kött och potatis.  Kaffe odlingarna använder sig av världens 

farligaste bekämpnings medel, det skadar och dödar natur, djur och människor. Väljer man 

ekologiskt gör vi en stor tjänst för både miljön och hälsan. Bananer och vindruvor är hårt 

besprutade och bekämpningsmedlet är extremt miljöfarligt. Det kan ge nervskador som 

påföljd. Prover som togs på ett paket vindruvor som var sålt i EU hittade forskare 26 olika 

bekämpningsmedelsrester. Köper vi ekologiska mejeriprodukter bidrar vi till friskare vatten, 

mindre kemikalier och friskare växter och djur. Länder som Brasilien behöver inte skövla sina 

regnskogar och förgifta djur eller människor för att svenska djur ska få ett billigt foder. Det 

samma gäller för kött, har du inte råd eller att det inte finns ekologiskt kött ska du helst välja 

svenskt kött från svenska djur som har fått beta utomhus. Potatis är den gröda som besprutas 

mest i hela Sverige. Väljer vi ekologiska potatisar har vi gjort en stor insats för en billig peng 

(Naturskyddsföreningen 2012). 

3.3 Trender 

Många svenska påverkas mycket av vad som händer i USA, genom TV och trender. Det finns 

konsumentundersökningar som utförts i USA utav Organic Trade Association (OTA) att 

många amerikaner fortsätter att välja de ekologiska livsmedel trots den lågkonjunktur som 

råder i landet (Ekoweb 2012). I USA håller de på med att marknadsföra ekologiska livsmedel 

med enklare och tydligare budskap till konsumenterna. Detta har gett resultat för den 



 

11 

 

ekologiska livsmedelsförsäljningen med 4,4 procent ökning i USA.  Anledningen till att det 

har blivit en trend att köpa ekologiska livsmedel i USA är för att många oroar sig för alla 

rester från bekämpningsmedel, hormoner och antibiotika som finns i konventionella livsmedel 

och de vill också frångå de artificiella produkterna.  

78 procent utav de tillfrågade amerikanska familjerna säger att de handlar ekologiska 

livsmedel, det är en ökning med 5 procent från förra året. Mer än hälften utav föräldrarna har 

förtroende för ekologiska livsmedel och hela 94 procent av företagen som jobbar med 

ekologiska livsmedel planerar att expandera sina företag inom en snar framtid (Ekoweb 

2013).   
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4. Resultat 

Det har varit en trend att konsumera ekologiska livsmedel de senaste åren, konsumentverket 

ser dock att det har blivit en minskad konsumtion av ekologiska livsmedel det senaste året. 

När Ekolådan startades 2003, blev de det första företaget där personer kunde handla 

ekologiska livsmedel via e-handel och få det hemskickade till dörren.  

Mitt resultat är baserat på den intervju som gjordes med Monica Haglund Travarez, och för att 

få mer detaljerat material har jag analyserat Ekolådans och Stiftelsen biodynamiska 

produkters hemsidor.   

4.1 Ekolådan som affärsidé 

Frilansjournalisten Ingar Nilsson bodde i Skottland i tre år. Under de tre åren prenumererade 

hon på lådor som innehöll färska ekologiska frukt och grönsaker som hon fick hemkört till sin 

dörr. Ingar Nilsson flyttade sedan hem till Sverige och hon insåg då att hon saknade att få sin 

ekologiska låda hemskickad varje vecka, då började idén till Ekolådan växa fram. Hon kom i 

kontakt med Stiftelsen för Biodynamiska produkter. Det är ett grossist företag som säljer 

ekologisk och biodynamiskt odlade produkter. Stiftelsen biodynamiska produkter levererade 

då endast ekologiska livsmedel till restauranger, skolor och hälsolivsbutiker innan Ekolådan 

startades.  

Medelåldern är hög bland odlarna och det är mycket tid och pengar som odlarna lägger på sin 

odling, Stiftelsen biodynamiska produkter hade börjat fundera över hur de kunde stödja de 

ekologiska odlarna mer än att bara sälja deras produkter. De hade kommit fram till en idé som 

var att kunna sälja ekologiska livsmedel direkt till slutkonsumenten med få mellanhänder som 

möjligt.  

När Ingar kom i kontakt med Stiftelsen biodynamiska produkter och berättade om affärsidén 

som fanns i Skottland tyckte Stiftelsen biodynamiska produkter att affärsidén verkade 

intressant. En prenumerationstjänst skulle fungera eftersom det kunde bli en växande 

företeelse som även påverkade den ekologiska livsmedelsförsäljningen. Efter mycket 

noggranna undersökningar, planeringar och förberedelser kunde Ekolådan den 9 oktober 2003 

köra ut sina första lådor och det var totalt 13 lådor som kördes ut första gången (Ekolådan 

2010).  

 

 



 

13 

 

4.2  Ekolådan och E-handel 

Ekolådan har funnits som e-handel företag sedan 2003, men det var 2004 de startade upp på 

riktigt. Anledningen till Ekolådan ligger på nätet var att grundarna till Ekolådan, Ingar 

Nilsson, Annette Dieng, Ekolådans kock, och Stiftelsen biodynamiska produkter åkte över till 

England för att lära sig mer om hur ett box scheme företag fungerar i England.  

Box scheme är ett företag som skickar ut färska ekologiska grönsaker och frukt. Det går 

ibland att lägga till andra matvaror också som kött och mejeriprodukter. Det går till att 

personen som vill få färska ekologisk frukt och grönsaker hemskickat till sin dörr, skriver in 

sig i företaget och han eller hon blir prenumeranter. Kunden själv får inte välja vilka varor han 

eller hon vill ha utan det finns färdiga lådor som de kan välja mellan. Lådorna kommer till 

dörren mellan ett visst klockslag, exempelvis varje vecka eller varannan vecka beroende på 

hur prenumeranten vill ha det. 

Det var från engelsmännen Ekolådan fick sitt koncept och sin inspiration till att lägga 

företaget på nätet. Anledningen var att det engelska box scheme företaget hade en stor 

kundcentral, som prenumeranterna ringde in till och beställde de olika varor de ville ha hem 

skickade, och de menade på att det var det smidigaste alternativet och även det billigaste 

sättet.   

Monica Haglund Travarez 
1
berättar också hur det var i början när Ekolådan lanserades och det 

var många som var nyfikna på deras unika företags idé. Just då fanns det ingenstans i Sverige 

där folk kunde beställa hem matvaror till dörren, det var många som tyckte deras idé var lite 

annorlunda men på ett positivt sätt. Ekolådan fick mycket gratis reklam eftersom många 

tidningar var intresserade av att få veta var de hade fått sin idé och varför de startade 

Ekolådan.  

Jag frågade Monica Haglund Travarez om de hade några planer på att öppna en butik, och hon 

sa att drömmen finns att öppna en liten butik på söder i Stockholm. Men hon säger också att 

det är mycket arbete med en butik och de måste hitta rätt personer till arbetet, med rätt 

intresse och så vidare, men hon avslutar med att säga att än så länge är det bara en dröm. 

 

 

                                                      
1
 Monica Haglund Travarez operativt ansvarig på Ekolådan, intervju 26 mars 2013 
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4.3 Vad Stiftelsen Biodynamiska Produkter står för och jobbar med 

1966 startade Arthur Granstedt en vanlig grossist verksamhet, som sedan 1974 ombildades till 

Stiftelsen Biodynamiska produkter (Stiftelsen Biodynamiska produkter, a). Filosofin som 

Stiftelsen biodynamiska produkter har är att de är övertygade att människor blir mer medvetna 

om vad deras handlande gör för miljön, hälsan och människors sociala situation i världen. De 

vill ge produkter som kan bidra till en hållbarare konsumtion och även kunna bidra till att 

driva marknaden åt den riktningen. Deras företagskultur…”Består utav att lära känna sig själv 

och bli medveten om sin omgivning genom omtanke” (Stiftelsen Biodynamiska produkter, b). 

 Målsättningen är att stödja de biodynamiska och ekologiska jordbrukarna genom att göra 

deras produkter mer lätt tillgängliga för konsumenterna. Stiftelsen biodynamiska produkter 

ser till att bönderna får en bättre marknad och en långsiktig och seriös samarbetspartner. 

Stiftelsen har inget enskilt vinstintresse utan all eventuell överskott går till att stödja 

forskning, utbildning och utvecklingen utav biodynamisk och ekologisk odling.  

Deras hörnstenar är att endast ha ekologiska eller biodynamiska produkter. Stiftelsen 

biodynamiska produkter jobbar med att värna om vår natur och miljö. De anser att folk inte 

ska ha någon GMO i deras mat eller i fodret bönderna ger till deras djur. Hög kvalité är viktigt 

eftersom de vill producera mat som är naturlig, som smakar bra, utan aromtillsatser eller 

andra tillsatser. 

 Framställningen utav Stiftelsens biodynamiska produkter bygger på metoder som förhöjer 

kvalitén och näringsförmåga. De använder sig utav kompetenta samarbets partners. Deras 

personliga och långsiktiga samarbete med odlarna gör att de alltid kan räka med dem har 

tillgång de bästa och ekologiskt och biodynamiskt odlade råvaror. Det är viktigt att vara 

pålitliga så att kunden får rätt varor, rätt kvantitet, i rätt tidpunkt och med den miljövänligaste 

transporten. 

 Sista hörnstenen är att Stiftelsen känner att de har ett samhällsansvar genom att påskynda 

utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle och att fortsätta arbeta med att inspirera 

deras underleverantörer, kunder och samarbetspartners mot ett mer hållbart samhälle. De vill 

gärna förbättra situationen för de svenska bönderna genom sitt arbete (Stiftelsen 

Biodynamiska produkter, b). 

Stiftelsen Biodynamiska produkter jobbar inom fyra affärsområden. Grossistverksamhet, 

Ekolådan, trading, och ekofrukter. De är en utav Sveriges första och största ekologiska 
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grossistföretag, med det bredaste sortimentet. Med Ekolådan har Stiftelsen biodynamiska 

produkter målsättningen att minska avståndet mellan konsumenterna och producenterna. De 

som köper från Ekolådan får också information om hur odlarna jobbar och hur skörden går 

till. Trading innebär att Stiftelsen biodynamiska produkter har ett samarbete med andra 

likasinnade europeiska företag och stiftelser. På så vis kan de vara säkra att de har tillgång till 

varor från de odlare de vill stödja. Anledningen är att fler och fler som odlar ekologiskt 

utanför EU är styrda av konventionella företag under de senaste åren. Detta har gjort att de 

ekologiska råvarorna har hamnat hos företag som bara har det ekologiska som en nich inom 

sina konventionella verksamheter. Detta betyder att alla eventuella vinster de gör med de 

ekologiska varorna kan utveckla deras verksamheter och många av de företagen står helt i 

motsats till vad den ekologiska produktionen står för. Eftersom Stiftelsen biodynamiska 

produkter och de andra företagen som de samarbetar bestämmer själva vart de ska köpa deras 

varor så kan de handla direkt från Dominikanska Republiken och Peru när de vill köpa kaffe, 

mango, bananer och lime. Från odlarna i Argentina, Chile och Nya Zeeland köper de äpplen, 

päron, lök och pumpor när de europeiska varorna har tagit slut.  

Alla varor som de har inhandlat kommer med båt till Belgien eller Holland. Därifrån går 

varorna direkt till Sverige eller till andra kollegor i Europa. En del utav varorna hamnar på ett 

lager i Holland och levereras från där. All distribution sköts från ett litet kontor i Uitgeest, 

Holland. Där är det Bertil Bakker som ser till att allt går rätt till och att alla får de varor de ska 

ha. Stiftelsen biodynamiska produkter säger att de…” verkligen är med hela vägen från jord 

till bord även vad gäller dessa produkter”(Stiftelsen biodynamiska produkter, c).  

Stiftelsen biodynamiska produkter har med hjälp av ett kortfristigt lån från Biodynamiska 

föreningen köpt en del av Ekofrukts odling. På så vis har man räddat verksamheten och man 

har kunnat säkerställa att deras kunder får svensk ekologiskt odlad frukt så som plommon, 

äpplen, päron m.m. Eftersom Stiftelsen biodynamiska produkter har begränsade resurser och 

det är många projekt som behöver stöd så har stiftelsen öppnat ett riskkapitalkonto på 

Ekobanken i Järna. Tanken är att de som är intresserade av att stödja deras ekologiska 

fruktodling kan göra det genom att bidra med att sätta in pengar på det kontot (Stiftelsen 

Biodynamiska produkter, c).  
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4.4 Vad Ekolådan säljer 

Ekolådan har många olika ekologiska produkter i sitt sortiment. I lådorna som 

prenumeranterna beställer finns det antingen grönsaker eller frukt men det finns även lådor 

som är mixade. De har nio lådor totalt och det är sju som privat personer kan beställa och 2 är 

företags lådor. Det finns även 900 tilläggsvaror som man kan lägga till i sin låda. Det går att 

ändra tilläggsvarorna från gång till gång. Några utav tilläggsvarorna är ekologiskt bröd, kex, 

kakor, te, kakao, juice och m.m. Det är oftast lådorna med något tillägg som säljs bäst säger 

Monica Haglund Travarez. De har även säsong inspirerade lådor när det finns varor till det, en 

utav de lådorna är den svenska lådan, den innehåller allt från svensk frukt och svenska 

rotfrukter. Ekolådan har ett samarbete en sommelier Niklas Andersson som har Vinik, som 

håller på med ekologiska viner och de har skapat en vinlåda med sex olika viner som ska 

passa de olika årstiderna, de är gjorda på ekologiska druvor med naturjäst. Det som är bra 

med ekologiska viner är att det finns inga onaturliga substanser som annars används vid 

framställningen av vin. Eftersom de ekologiska har de låga svavelhalter, det är för att de inte 

genomgått någon klarning. Beställningen görs via Systembolagets hemsida och det tar 2-8 

arbetsdagar och då kan hämtningen ske på valfritt Systembolag. Ekolådan omsätter ungefär 

30 miljoner varje år dessvärre har sifforna blivit lägre de senaste åren säger Monica Haglund 

Travarez, men de hoppas att det ska vända.  

4.5 Ekolådans samarbete och arbete med ekologiska odlare 

Monica Haglund Travarez berättade att det inte var svårt att få leverantörer till Ekolådan 

eftersom Ekolådan drivs av Stiftelsen biodynamiska produkter och de har sedan innan ett stort 

samarbete med flera ekologiska odlare. Stiftelsen biodynamiska produkters samarbete med 

odlarna är långsiktigt och varje år har de ett möte med alla odlarna, anledningen till mötet är 

för att de ekologiska odlarna ska få veta hur mycket de ska köpa in och hur mycket de kan 

odla, så att de går med vinst 

 Monica Haglund Travarez berättade att 2009 var ett bra ekologiskt år, alla ville köpa 

ekologiska livsmedel och det gjorde att stormarknader som COOP och ICA köpte in mer 

ekologiska livsmedel, men året efter var det inte samma efterfråga på ekologiskt odlade 

livsmedlen. Det innebar att de större livsmedelsbutikerna inte köpte in lika mycket och det 

drabbar odlaren i slutändan. Ofta jobbar de större livsmedelsbutikerna med att köpa in det 

som de har en stor efterfrågan på. Ekolådan arbetar inte som de stora livsmedelsbutikerna utan 

de köper in ekologiska varor även om det inte är någon efterfrågan på det. 
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 Det är många utav odlarna som har ärvt gården eller tröttnat på den konventionella odlingen. 

Två exempel på detta är en odlare som har ärvt och en som tyckte att ekologisk odling var en 

framtid för honom. Fredrik Aronsson, han odlar med sin far, Tore, broccoli och blomkål på en 

gård utanför Källby. Anledningen varför han odlar ekologiskt är för att han såg en framtid 

inom det och att han var trött på den konventionella odlingen som går ut på att sälja så billigt 

som möjligt. Han ville konkurrera med kvalité och inte kvantitet. 

 En annan odlare som har ärvt sin odling är Sven Andersson, han odlar tomater, sallad och 

potatis utanför Enköping. Det började med att hans far hade en hyresgäst som skrev 

nyhetsbrev för Demeter (Biodynamiska föreningen) och detta inspirerade Svens far så att han 

lade om sin odling till ekologiskt 1970. Sven själv odlade konventionellt innan han tog över 

sin fars gård 1995, och det var ingen svårt val att han fortsatte med att odla ekologiskt. 

 Ekolådan har inte bara samarbete med svenska odlare utan även odlare från Sicilien, Holland, 

Frankrike och Dominikanska Republiken. Giovanni Arasi och hans bror Salvatore är en 

odlare från Sicilien och de odlar citroner, apelsiner och oliver. Anledningen varför de odlar 

ekologiskt är för att deras far och även farfar har brukat den jorden de äger. De har 80 hektar 

mark i en dalgång vid foten av en bergskedja. Bröderna har stora visioner till att expandera.  

Jean-Claude Ledoublee tillsammans med sin fru Luisa odlar fänkål, paprika och purjolök med 

mera i Montfarville i Frankrike. Det började med att hans far och en kompis till honom 

började odla ekologiskt 1969. De var de första som gjorde det i den byn och de ansågs vara 

lite galna som gjorde det. När Jean-Claude tog över sin fars odling 1985 så tvekade han inte 

en sekund, eftersom han inte kan tänka använda sig utav kemikalier. De äger odlingslotter på 

olika ställen i byn och de odlar ett tjugotal olika grönsaker med principen att ”alltid lyckas 

man med något” (Ekolådan 2010).  

Ekolådan har även ett samarbete med en ekologisk bagare, Dan Brouwer. Han är både kock 

och bagare. Han alltid haft en dröm om att få öppna eget och 2010 öppnade han Järna 

Vedungsbageri. Han använder bara ekologiska varor till sitt bröd. De flesta bröden är bakade 

med surdeg, det gör att Dan får baka brödet dagen innan så att det hinner och mogna. 

(Ekolådan 2010) 

4.6 Målgrupp och motiv  

Stiftelsen biodynamiska produkter har gjort en undersökning om vilken målgrupp som köper 

ekologiska livsmedel. Det resultatet de fick fram var att det var medvetna personer som ofta 
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var högt utbildade som köpte ekologiska livsmedel. Ekolådan kan inte se vem som köper 

livsmedlen eftersom de bara kan se namnet och inte själva personen, och därför Monica 

Haglund Travarez kunde inte säga vilken målgrupp som köpte mest hos dem. Hon sa att det 

var två typer av konsumenter. Det är privat personer och företag. Av företagen som handlar 

mest hos dem nu är arkitektföretag. Hon visste inte varför just de handlade ekologiska 

livsmedel men det kanske hade med att det låter och ser fräscht ut på kontoret. När företag 

handlar ekologist handlar det ofta om att det finns en eldsjäl på det företaget som har antagit 

sig att inhandla frukt och grönt.  

Motivet till att många väljer att köpa ekologiska livsmedel är att de vill värna om miljön och 

sin hälsa men många säger också att anledningen till att de väljer ekologiskt är för att det 

smakar så mycket bättre än de vanliga varorna. Hon säger att hon själv alltid har köpt 

ekologiskt men när hon fick barn började hon handla mer ekologiskt på allvar eftersom hon 

har läst hur mycket kemikalier det finns i de vanliga produkterna. Monica Haglund Travarez 

menar på att när hon fick barn blev hon mer mån om vad hon gav i sitt barn att äta. 

4.7 Framtiden för Ekolådan 

Enligt Monica Haglund Travarez har de tappat många kunder till de andra företagen som 

säljer matkassar med färdiga recept. Hon säger att det var många som bara var kunder hos 

dem med anledningen att de fick hem sina varor till dörren. Det var faktiskt en kvinna som 

var kund hos Ekolådan som kom på idén att börja sälja vanliga matkassar 2008-09 och efter 

det blev det mycket populärt att köpa dessa kassar. Monica Haglund Travarez tror att hela det 

konceptet med att du får hem varorna och att det redan är förutbestämda recept som är med 

kassen har gjort att de stressade småbarnsfamiljerna väljer dem istället, för att slippa tänka på 

vad de ska laga för mat. Hon tycker det är synd för det är mycket halvfabrikat som är med i 

dessa kassar, och hon menar att det fina med Ekolådans lådor är att de inte innehåller några 

halvfabrikat överhuvudtaget utan du får hem ekologiskt odlade livsmedel utan några konstiga 

konserveringsmedel eller kemikalier, du vet vad du stoppar i dig. Framtiden ser dessvärre 

dyster ut om konsumtionen fortsätter som den gör men vi på Ekolådan gör allt för att försöka 

vända det med att försöka komma på idéer och förslag med våra odlare.  
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5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka uppkomsten av ett ekologiskt livsmedelsföretag som 

säljer sina produkter via E-handel. Det var många företag att välja mellan, men ett företag var 

extra intressant, Ekolådan. Det beror på att Ekolådan var en av de första i Sverige att sälja 

färdiga koncept via E-handel till personer. En fallstudie har gjorts på Ekolådan och de tre 

forskningsfrågorna var: Hur uppstod affärsidén till Ekolådan? Hur har konceptet utvecklats? 

Vilka framtidsutsikter anser ansvariga för Ekolådan att företaget har i den ekologiska 

marknaden? 

 Hållbar konsumtion är en politisk diskussion som har hållit på sedan slutet av 1980-talet. 

Redan då började vi fundera på hållbar konsumtion och hur vi skulle gå tillväga att uppnå det. 

Allt började på 1900-talet när produktionen effektiviseras till max och inte tänkte på de 

konsekvenserna som blev. På den tiden trodde vi att våra resurser var oändliga och aldrig 

skulle ta slut, men resultatet blev att vi insåg att något måste göras åt vår konsumtions vanor. 

Oksana Mont är Sveriges enda professor i hållbar konsumtion, hon säger att göra en 

förändring kommer bli svårt, för att hela vårt ekonomiska system, välfärd och kultur bygger 

på ekonomisk tillväxt. Vår ekonomi i dag skapades på en tid då vi inte visste något om 

begränsade resurser. Vi måste börja tänka om på makronivå och fundera ut hur vi ska skapa 

tillväxt utan att belasta naturen (Bederoff 2012). 

 Det är ingen tvekan att de flesta vill konsumera hållbart men det är få som verkligen gör det. 

2008 genomförde en managementkonsultfirma, McKinsey undersökningar i flera länder och 

resultatet var att många oroade sig för miljön men att de inte var redo att göra några 

ändringar, det var några som var villiga att betala mer för att konsumera mer hållbart, en del 

gjorde det och en del gjorde det inte. I flera av undersökningarna som har gjort i USA är det 

många som är oroliga över hur mycket kemikalierester, hormoner och antibiotika som finns i 

de konventionella livsmedlen. Att konsumera hållbart handlar inte bara om att köpa grönt utan 

det handlar om varje beslut vi gör varje dag. Det är uppbyggt genom tre olika dimensioner, 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Att konsumera hållbart är att visa omsorg om 

konsekvenserna som ens köp av en vara eller tjänst får för miljön. 

Det är många som är oroliga över vad de egentligen får i sig och vad det har för effekter på 

deras hälsa. I och med rädslan att få i sig för mycket onaturliga ämnen har många börjat köpa 

ekologiska livsmedel eftersom de inte innehåller några artificiella ämnen eller kemikalier. Det 
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du äter är det du får i dig. Rädslan att få i sig för mycket onödiga ämnen har gjort att 

efterfrågan har ökat på ekologiska livsmedel de senaste åren.  

Idag kan vi handla livsmedel nästan vart som helst. Det finns småbutiker, stora och små 

affärer, kiosker och på Internet. Att handla mat genom Internet är inget nytt men det har inte 

varit lika framgångsrikt som att köpa böcker eller kläder. Svensk distanshandel har sett att 

nichade produkter som ekologiska livsmedel har lyckats bra med försäljningen via Internet. 

Mycket beror på att företagen har varit uppmärksamma på vad konsumenterna vill ha. 

Ekolådan är ett ekologiskt livsmedelsföretag som ligger på Internet. De var ett av de första 

företagen som sålde livsmedel via nätet. Deras affärsidé är att leverera lådor med ekologiska 

grönsaker och frukt till dörren där du bor. Ekolådan har också ca 900 tilläggsprodukter som 

prenumeranterna kan lägga till i sin låda. Idén kommer ifrån en frilansande journalist som 

heter Ingar Nilsson. Hon bodde i Skottland i tre år och under de åren prenumererade hon på 

ekologiska lådor som skickades till hennes dörr. När Ingar Nilsson flyttade hem till Sverige 

saknade hon sina lådor som hon hade fått varje vecka och det var så idén till Ekolådan föddes. 

Hon kom i kontakt med Stiftelsen biodynamiska produkter och de blev intresserade av hennes 

idé, eftersom de var ute efter ett sätt att försöka sälja ekologiska livsmedel direkt till 

slutkonsumenten med så få mellanhänder som möjligt.  

Ekolådan jobbar mycket med att informera och lära ut om vad ekologiska livsmedel betyder 

för oss och vår miljö. De försöker alltid ta det miljövänligaste sättet när de ska leverera sina 

lådor. Att köpa ekologiska livsmedel via Internet är ett bra sätt att spara tid och pengar, du 

behöver inte ta dig till en affär eller bära varorna hem. Ekolådan jobbar också med att 

förbättra för de ekologiska odlarna genom att erbjuda ett långsiktigt samarbete. Att välja 

livsmedel från Ekolådan är ett sätt att konsumera hållbart, ingen av deras produkter innehåller 

några artificiella ämnen eller kemikalier. Prenumeranterna som har valt att köpa sina 

livsmedel från Ekolådan har gjort ett val som gynnar både vår hälsa och miljö på ett positivt 

sätt. 

Ekolådans koncept har vuxit fram under åren. I och med att medborgarna har börjat tänka på 

vad de stoppar i sig har även den ekologiska marknaden vuxit. Folk är mer medvetna vad 

deras val får för konsekvenser och vad de kan göra för att förbättra både deras hälsa och 

miljö. Många tycker också att de ekologiska livsmedlen smakar bättre än de konventionella. 

En del som precis blivit föräldrar känner att de har blivit mer noggrannare vad de ger sina 

barn och har börjat köpa mer ekologiska livsmedel än vad de gjorde innan. Det svåraste är att 
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bryta vårt inrotade mönster som vi har när vi ska gå och handla. Vi köper det vi alltid har köpt 

och det är sällan vi köper något som är nytt och inte vet någonting om. Det gäller också att 

försöka ändra sin attityd till andra valmöjligheter och prova sig fram.  

Ekolådan jobbar med att när du köper deras produkter ska det kännas som att du köper 

produkten direkt från odlaren. Som konsument hos Ekolådan får du svar på alla frågor som du 

har om ekologisk och biodynamisk odling. Att odla ekologiskt eller biodynamiskt kräver tid, 

pengar och engagemang och många av de svenska odlarna är gamla. De behöver all hjälp de 

kan få med att få det att gå runt. Ekolådan har ett långsiktigt samarbete med alla deras odlare, 

på så vis vet de har en stadig inkomstkälla. Ekolådan har ett möte varje år med sina odlare om 

hur mycket det planerar att köpa in och hur året sett ut, detta gör att odlarna vet hur mycket de 

kan odla. 

I resultatet fick jag fram att den ekologiska marknaden fortfarande växer men att den står still 

av den ekonomiska tillväxten. I intervjun med Monica Haglund Travarez pratade hon att de 

inte hade gjort någon större reklam för Ekolådan eftersom det var många som redan var 

intresserade av deras företag och på så vis fick de gratis reklam genom många tidningsartiklar. 

Det finns inte mycket reklam som är om ekologiska produkter och det kan vara därför många 

inte vet varför de ska köpa ekologiska produkter. Vi ser mycket på TV och det visas reklam 

på de flesta kanalerna men det verkar inte finnas någon reklam om ekologiska produkter, om 

de finns visas de för sällan. För att nå ut till så många som möjligt måste den ekologiska 

marknaden göra mer reklam för varför vi måste välja deras produkter.  

Ekolådans framtidsutsikter att fortsätta jobba med att vända trenden till att folk börjar köpa 

mer ekologiskt igen. Drömmen om en liten affär finns också men det kräver mycket arbete 

och kunnig personal, än så länge är det bara en dröm. Det finns många orsaker till att trenden 

att köpa ekologiskt har klingat av. Den största faktorn är att Sverige har en nedgång i 

ekonomin och folk tänker mer på vad det kostar och ser på prislappen en extra gång. Valen vi 

gör dagligen styrs av vår ekonomi men byter vi ut endast fem varor som vi brukar köpa blir 

det en stor skillnad för miljön och för vår hälsa. Det är många som tycker ekologiska 

livsmedel är dyra och inte håller lika länge som de konventionella livsmedlen, men det 

behöver inte vara ekologiskt för att det ska vara ett bra val, det går att välja lokalproducerat 

eller att livsmedlet ska komma ifrån Sverige då har vi gjort ett bättre val än att inte bry oss 

alls.  
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5.1 Slutsats 

Den ekologiska marknaden har stannat av i den ekonomiska tillväxten men att den fortsätter 

att öka i mängd. Många stora livsmedelsföretag har börjat lansera sina egna ekologiska 

märken och kunnat pressa ned priset på varan. De ekologiska företagen måste börja göra mer 

reklam för sina produkter och varför konsumenterna ska välja deras produkter. De som 

levererar ekologiska produkter måste ställa krav på livsmedelsbutikerna att deras varor ska stå 

mer synligt, än att de ska stå undanstoppade i ett hörn. Ekolådan kommer fortsätta att jobba 

och hitta på nya idéer och förslag. De hoppas givetvis att trenden ska vända så fler köper 

ekologiska livsmedel igen. 
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